
Camas instaladas en hospitales por 1.000 habitantes / Llits instal·lats als hospitals per 1.000 habitants

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
5,50 5,43 5,47 5,14 5,12 5,01 5,09 5,15 5,11 5,17

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Camas instaladas en hospitales por 1.000 habitantes Llits instal·lats als hospitals per 1.000 habitants
Código: Codi:

05153040 05153040
Tema: Tema:

Salud y Protección Social Salut i Protecció Social
Subtema: Subtema:

Atención sanitaria Atenció sanitària
De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Cociente entre el número de camas instaladas en los
hospitales de la ciudad y la población residente a 1 de enero
del año de referencia

Quocient entre el nombre de llits instal·lats als hospitals de
la ciutat i la població resident a 1 de gener de l'any de
referència

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Catálogo Nacional de Hospitales. Ministerio de Sanidad y
Consumo. Padrón Municipal de Habitantes. Ayuntamiento
de València.

Catàleg Nacional d'Hospitals. Ministeri de Sanitat i
Consum. Padró Municipal d'Habitants. Ajuntament de
València.

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual
Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en tanto por 1.000 Expressat en tant per 1.000
Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Es un indicador de recursos de la atención sanitaria
hospitalaria. Para un año determinado, el numerador
incluye el total de camas instaladas a 31 de diciembre
del año anterior en los hospitales ubicados en la ciudad,
tanto públicos como privados, mientras que el denominador
incluye la población a 1 de enero del año de referencia. La
población se obtiene de la explotación estadística del �chero
del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de
València.

És un indicador de recursos de l'atenció sanitària
hospitalària. Per a un any determinat, el numerador inclou
el total de llits instal·lats a 31 de desembre de l'any anterior
als hospitals situats a la ciutat, tant públics com privats,
mentre que el denominador inclou la població a 1 de gener
de l'any de referència. La població s'obté de l'explotació
estadística del �txer del Padró Municipal d'Habitants de
l'Ajuntament de València.


